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Prelúdio

De prejuíz
o,

 parentes e 

pautas ruin
s...

Fim de ano é 
tempo de alegria, 
paz e presentes...

Pelo menos 

têm os

 feriados...
Período de amor

 ao próximo, gratidão
e compaixão...

É um
a pena, meu

espírito
 natalino 

estava mesmo à 

flo
r da pele.

Então... Você ficou 
com o plantão de

 Natal e de Ano-Novo,
sinto muito.

Dezembro é sempre um mês peculiar. Estatísticas de todos os lados, 
invencionices cujo lançamento é meticulosamente guardado para 

os bolsos sedentos por presentes que reluzam tecnologia e sor-
risos garantidos. Sem dúvida, é o mês em que olhamos para 

aparatos diversos com outros olhos: não seria bom um 
videogame de última geração, um celular que quase 

fala por você, a televisão cuja promessa para o 
ano que vem é que transmita em alta qua-

lidade? É claro que Papai Noel pode até 
ser um bom velhinho se assim você 

acredita, mas tenha certeza que 
ele não fará o décimo terceiro 

esticar à medida que é elás-
tica a variedade.

Um bom exemplo é o caso 
dos smartphones, os celulares 

inteligentes. Lançados em 1999 
pela canadense Research in Motion, 
ganharam fama em 2002, quando 
se tornaram objeto de desejo de 
muitos. Hoje, há outros envolvidos 
na produção desses aparelhos que 
otimizam a experiência em telefonia 
e, principalmente, em Internet. O 
crescimento acelerado do setor de 
celulares inteligentes envolve em-
presas como as mais antigas Apple 
e Nokia, ou as mais recentes interessa-
das na área, como a Asustek, a Hewlett-Packard, 
a Lenovo, a Dell e a Acer. O fato é que o que antes era de difícil 
acesso, cada vez mais vai se tornar possível. Com mais empre-
sas no mercado, especialistas – e nem precisa ser tanto assim 
– preveem quedas acentuadas nos preços. Certamente isso não 
é para agora – dezembro, nosso guru das novidades –, mas vale 
a pena esperar até o ano que vem. 

Outro objeto interessante de lançamento recente é o 
e-reader, ou leitor eletrônico, Kindle, da Amazon, que 
promete uma revolução na forma como as pessoas leem. 
Uma plataforma que permite atualização pela Inter-
net e leitura em PDF ou TXT – documentos de texto 
– de livros, revistas, jornais e afins. A primeira versão 
foi lançada em 2007, mas 
no Brasil a compra só 
foi disponibilizada nes-
te ano. Não é o único 
do mercado, mas é o 

Conselhos          de virada

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

mais popular. Apesar da interessante capacidade de armazenamento (a última 
versão, o Kindle DX , possui 4 GB de memória e pode armazenar cerca de 3,5 mil 

livros, periódicos e documentos), da conexão sem fio e 3G, o preço ainda é salgado: $ 
489 (sem considerar o frete dos EUA até aqui), pouco mais de R$ 835. Nosso palpite é que 

esperemos a entrada de aparelhos semelhantes de outras empresas para que a competitividade 
desacelere os preços. Não me incomodo, entretanto, de ganhar um de presente.

O caso mais drástico de nossas observações – também por ser o de maior desejo atribuído – é o do videogame. 
Os queridinhos do ano – PlayStation 3, Xbox 360 e Wii; da Sony, da Microsoft e da Nintendo respectivamente 

– são dos presentes mais visados no Natal para crianças, adolescentes e afi cionados de mais idade e 
não menos vontade de jogar. A Microsoft já adiantou um preço promocional (palavra que quase 

mereceria aspas se a ironia não fi casse para depois) para o Xbox: de R$ 1.799 para R$ 1.499, 
válido desde o dia primeiro até o dia 30 de dezembro. Além do console, a compra 

abarca 60 GB de HD, um controle, um cabo HDMI e dois jogos (Too Human e 
Project Gotham Racing). Para o Xbox 360 há mais 26 jogos ofi ciais para 

se comprar no Brasil; de resto, só importado e em inglês.

Da Sony, o presente de Natal para os brasileiros foi o início da 
venda, no fi m de novembro, de jogos para PS3 na loja virtual da 
empresa (www.sonystyle.com.br). A média salgada dos preços 
é de R$ 250. Ofi cialmente, entretanto, o PS3 só é vendido no 
Brasil por grandes lojas de varejo e importadores com preços 
a partir de R$ 1.000. Nosso palpite para o preço relativamente 
baixo do console é o danado do BlueRay, já que o videogame 
é também leitor desse tipo de tecnologia. Como ainda não é 
possível pirateá-la, é possível que eles faturem consideravel-
mente com a venda de jogos de qualidade BlueRay, por isso o 
preço mencionado de um produto que ainda nem foi lançado 
por aqui. O Wii e toda a interação e jogabilidade que ele per-
mite com um controle sensível a movimentos também não 
foi lançado aqui, mas já pode ser comprado em grandes lojas 
por cerca de R$ 1.000; ele não oferece tantas opções quando 
o PS3, mas promete pegar os brasileiros pela novidade.

Depois de tudo isso, você deve estar se perguntando o que 
todas essas informações e palpitaiadas têm a ver com o seu 
Natal, com o mês de dezembro e com a Internet? Ora, mes-
mo que seu interesse nem passe perto de nenhum dos pro-

dutos mencionados, é bom que a lição fi que: antes de 
comprar qualquer coisa, consulte a Internet, as 

últimas notícias com relação ao produto 
desejado, a análise de quem já com-
prou ou conhece a fundo a tecnologia. 
E, se puder, espere janeiro, outro mês 
peculiar, mas por outro motivo: o óti-
mo casamento entre desespero para 
vender o que sobrou do ano velho e 
as novidades que empolgam um ano 
novo cheio de promessas.

Conversas sobre 
jornalismo

“A definição de notícia, que usu-
almente se toma na universida-
de como uma questão mecâ-
nica (escrever se aprende 
escrevendo) representa a 
coluna dorsal da doutrina 
liberal da informação. Es-
truturada em um modelo 
montado sobre as seis in-
terrogantes – o que, quem, 
onde, quando, como e por quê 
–, rapidamente se resumiu ainda 
mais – a que, onde e quem”.

“[...] de todos os elementos que colaboraram 
na construção teórica do sistema informativo li-
beral, o da objetividade é o que maior infl uência teve 
e segue tendo na defi nição das funções públicas da informação nos meios de comuni-
cação. Criticada pelo Civic Journalism e defi nida como objetivismo, essa ideia adquiriu 
o caráter de doutrina e moldou de maneira contundente as diretrizes dos jornalistas e 
permeou a formação dos jornalistas que passaram pela universidade”.

Ana Maria Miralles Castellanos, pesquisadora colombiana

“O objetivo do Jornalismo é criar uma comunidade em constante aprendizagem, que 
saiba debater não somente a partir de emoções, mas a partir de informações sólidas 

sobre como funcionam as coisas. Abandonar o princípio tradicional da objetivida-
de jornalística não necessariamente precisa ser visto como algo ruim. Se puder-

mos substituir a objetividade do método jornalístico com propriedade. Essa 
fi losofi a é importante e permite mantermos nossa honestidade”.

Philip Meyer, professor de jornalismo da North Ca-
roline University e autor de A ética no Jornalismo

“[...] o jornalista é considerado 
um agente neutramente distan-

ciado para poder transmitir a 
informação com objetividade 
e ética profi ssional. A princi-
pal objeção que se faz a essa 
concepção de jornalismo é a 
de que os princípios existen-
tes são aceitos como inques-
tionáveis, evitando-se assu-

mir a responsabilidade política”.

“Uma das grandes ilusões de mui-
tos principiantes é a ideia de que os jor-

nalistas sejam livres e independentes. Com 
frequência, os meios de comunicação são vistos 

como sistemas sociotécnicos que têm intercâmbio 
contínuo e dinâmico com o ambiente, em que sociotécnico se refere à dependência 
mútua dos aspectos técnicos e sociais. Os meios de comunicação individuais não 
podem ser analisados fora de seus ambientes particulares”.

Michael Kunczik, professor alemão

“Já temos informação, agora o que nos faz falta é a democracia. Neste sentido, há 
uma pergunta chave: para que nos preocuparmos de informar a um público que, 
quem sabe, nem sequer existe? O primeiro ato e que devemos ter é construir o 
público. O jornalismo informativo clássico pressupõe a existência de uma esfera 
pública funcionando, na qual os assuntos coletivos são continuamente reco-
nhecidos e discutidos. Por isso se pensa que é sufi ciente somente apresentar 
notícias, acrescidas de alguns testemunhos, além de publicar editorais e 
fazer entrevistas de toda espécie”.

 Jay Rosen, professor da New University e incenti-
vador do Civic Journalism
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"No rastro da Bandeira 
de Manuel"

Vou-me embora pro passado
Lá sou amigo do rei
Lá tem coisas "daqui, ó!"
Roy Rogers, Buc Jones
Rock Lane, Dóris Day
Vou-me embora pro passado.

Vou-me embora pro passado
Porque lá, é outro astral
Lá tem carros Vemaguet
Jeep Willes, Maverick
Tem Gordine, tem Buick
Tem Candango e tem Rural.

Lá dançarei Twist
Hully-Gully, Iê-iê-iê

Lá é uma brasa mora!
Só você vendo pra crê

Assistirei Rim Tim Tim
Ou mesmo Jinne é um Gênio

Vestirei calças de Nycron
Faroeste ou Durabem

Tecidos sanforizados
Tergal, Percal e Banlon

Verei lances de anágua
Combinação, califon

Escutarei Al Di Lá
Dominiqui Niqui Niqui

Me fartarei de Grapette
Na farra dos piqueniques
Vou-me embora pro passado.

No passado tem Jerônimo 
Aquele Herói do Sertão

Tem Coronel Ludugero
Com Otrope em discussão

Tem passeio de Lambreta
De Vespa, de Berlineta

Marinete e Lotação.

Quando toca Pata Pata
Cantam a versão musical

"Tá Com a Pulga na Cueca"
E dançam a música sapeca
Ô Papa Hum Mau Mau
Tem a turma prafrentex
Cantando Banho de Lua
Tem bundeira e piniqueira 
Dando sopa pela rua

Vou-me embora pro passado.

Vou-me embora pro passado
Que o passado é bom demais!
Lá tem meninas "quebrando"
Ao cruzar com um rapaz
Elas cheiram a Pó de Arroz
Da Cachemere Bouquet
Coty ou Royal Briar
Colocam Rouge e Laquê
English Lavanda Atkinsons
Ou Helena Rubinstein
Saem de saia plissada
Ou de vestido Tubinho
Com jeitinho encabulado
Flertando bem de fi ninho.

E lá no cinema Rex
Se vê broto a namorar

De mão dada com o guri
Com vestido de organdi

Com gola de tafetá.

Os homens lá do passado
Só andam tudo tinindo

De linho Diagonal
Camisas Lunfor, a tal

Sapato Clark de cromo
Ou Passo-Doble esportivo

Ou Fox do bico fi no
De camisas Volta ao Mundo

Caneta Shafers no bolso
Ou Parker 51

Só cheirando a Áqua Velva
A sabonete Gessy

Ou Lifebouy, Eucalol
E junto com o espelhinho

Pente Pantera ou Flamengo
E uma trunfi nha no quengo

Cintilante como o sol.

Vou-me embora pro passado 
Lá tem tudo que há de bom!

Os mais velhos inda usam 
Sapatos branco e marrom 
E chapéu de aba larga
Ramenzone ou Cury Luxo
Ouvindo Besame Mucho
Solfejando a meio tom.

No passado é outra história!
Outra civilização...
Tem Alvarenga e Ranchinho 
Tem Jararaca e Ratinho
Aprontando a gozação
Tem assustado à Vermuth
Ao som de Valdir Calmon
Tem Long-Play da Mocambo
Mas Rosenblit é o bom
Tem Albertinho Limonta
Tem também Mamãe Dolores
Marcelino Pão e Vinho
Tem Bat Masterson, tem Lesse
Túnel do Tempo, tem Zorro

Não se vê tantos horrores.

Lá no passado tem corso 
Lança perfume Rodouro
Geladeira Kelvinator
Tem rádio com olho mágico
ABC a voz de ouro
Se ouve Carlos Galhardo
Em Audições Musicais
Piano ao cair da tarde
Cancioneiro de Sucesso
Tem também Repórter Esso
Com notícias atuais.

Tem petisqueiro e bufê 
Junto à mesa de jantar

Tem bisqüit e bibelô
Tem louça de toda cor
Bule de ágata, alguidar

Se brinca de cabra cega
De drama, de garrafão

Camoniboi, balinheira
De rolimã na ladeira

De rasteira e de pinhão.

Lá, também tem radiola 
De madeira e baquelita 

Lá se faz caligrafi a
Pra modelar a escrita

Se estuda a tabuada
De Teobaldo Miranda

Ou na Cartilha do Povo
Lendo Vovô Viu o Ovo 

E a palmatória é quem manda.

Tem na revista O Cruzeiro 
A beleza feminina

Tem misse botando banca
Com seu maiô de elanca

O famoso Catalina
Tem cigarros Yolanda
Continental e Astória
Tem o Conga Sete Vidas
Tem brilhantina Glostora
Escovas Tek, Frisante
Relógio Eterna Matic
Com 24 rubis
Pontual a toda hora.

Se ouve página sonora 
Na voz de Ângela Maria
"— Será que sou feia?
— Não é não senhor!
— Então eu sou linda?
— Você é um amor!..."

Sem preço
Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“Quem quer que seja que po-
nha as mãos sobre mim, para 
me governar, é um usurpador, um 

tirano. Eu o declaro meu inimigo”.

Pierre-Joseph Proudhon

“Que importa onde a morte nos 
irá surpreender! Que ela seja bem-
vinda, desde que nosso grito de guer-
ra seja ouvido, que outra mão se es-
tenda para empunhar nossas armas 
e que outros homens se levantem para 
entoar os cantos fúnebres em meio a 
crepitar das metralhadoras e novos gri-

tos de guerra e de vitória!”.

Che Guevara
Sempre que vou ao Sebo do Paulinho (Traves-

sa Jarlindo João Grando, 32), lembro certa vez que, 
sem querer, encontrei entre Jack London e algo do 
Edgar Allan Poe uma edição de Laranja Mecânica, do 
Antony Burgess, por uma bagatela. Sim, duas dessas 
nunca mais. Desde então vou a esse sebo em busca de, 
nada menos que, um clássico perdido ou uma raridade, 
o que, em essência, é a mesma coisa.

“Quer ver o que recém chegou?”, adianta-se Paulinho 
logo que adentramos o sebo, eu e Julliane Brita, esta sema-
na, de máquina fotográfi ca e bloco de anotação em mãos. 
Claro! O que tem aí? E de cima da mesa arrastou para o meu 
canto uma pilha de livros ainda sem preço.

No cume da pequena torre literária estava Che Guevara: Di-
ário da Guerrilha Boliviana (1980, 214 p.). Uma segunda edição 
da editora Edições Populares, bem conservada, com um apêndice 
contendo oito documentos inéditos e prefácio de Fidel Castro. O 
livro traz textos de Antonio Carlos da Graça (Os últimos dias do Co-

mandante Che Guevara 
e De como o diário che-

gou às mãos de Fidel) 
e de Régis Debray (As 

duas mortes do Che), 
além de listas dos perso-

nagens e combatentes que 
aparecem no diário de Che, 

ao lado das respectivas funções 
e destinos. Por fi m, uma sessão in-

titulada Documentos da Guerrilha, 
contendo correspondência enviada e 
recebida, panfl etos redigidos por Che, fotografi a dele na Bolívia e cópias fotos-
táticas (manuscritos) do diário.

Sob esse livro, outro de mesma cor, fi gura na capa e nome, sem ser o 
mesmo. Che Guevara, dessa vez: Passagens da guerra revolucionária 
(1980, 294 p.), traduzido por Olga Savary e lançado pela editora Co-
decri. “A universalidade que Che alcança nesse livro não é apenas re-
sultado do seu ofício de escritor, e nem a de um escritor sui generis, 
cujo principal personagem – mesmo que não queira – é ele mesmo. 
O importante é que pôde escrever uma história e trazê-la para o 
plano mais elevado do seu sentido. Porque poucas são as histórias 
contadas que guardam tão profundo tão necessário signifi cado 
para seus personagens e seus leitores quanto esta”. 

Tem um tanto de saudosismo aí, e outro tanto de aura re-
volucionária meio que desnecessária, mas não deixa de ser 
instigante. E eu continuei, fui descendo livro a livro até outra 
preciosidade. Os Grandes Escritos Anarquistas (1998, 362 p.), 
com introdução e seleção de George Woodcock, para uma 
edição lançada pela Editora L&PM.

“George Woodcock, um dos maiores estudiosos moder-
nos do Anarquismo, reuniu neste livro, pela primeira vez, 
um amplo e excitante conjunto de textos que ilustram 
amplamente a diversidade, profundidade e importân-
cia do Anarquismo; uma doutrina política e social que 
sempre se colocou, acima de tudo, contra as tiranias 
de qualquer espécie”.

Bakunin, Errico Malatesta, P-J. Proudhon, Leon 
Tolstói, Oscar Wilde, George Orwell, Alex 
Com fort, Herbert Read, Emma 
Goldman, Peter Kropotkin, o 
próprio George Woodcock, Pe-
ter Arshinov, Paul Goodman, 
Alexander Berkman, Murray 
Bookchin... estão ali representa-
dos por pelo menos um de seus 
textos.

Na base havia um Paulo Freire e o que tem a dizer sobre Ação Cul-
tural para a Liberdade (1981, 149 p.) além de outros escritos, editados 
pela Paz e Terra. Livro-chave para se compreender o que se conven-

cionou chamar de Método Paulo Freire, que diz respeito à educação 
de adultos e não à alfabetização de adultos. Ele defende o ensinar a 
estudar, “o que, para ele, é repensar e não armazenar ideias alheias; sig-

nifi ca assumir uma atitude crítica diante do que se estuda e estendê-la 
à realidade social, à própria existência e à visão do mundo”.

Em busca de um teatro popular, as experiências do Teatro União e Olho 
Vivo (1981, 245 p.), de Cesar Viera. Trata-se de uma reportagem sobre o 
Teatro Escambray, de Cuba. “O União e Olho Vivo tem onze anos de vida, 

sempre dedicada à periferia. Pôde portanto criar, a partir de um conhe-
cimento íntimo da sua plateia específi ca, uma linguagem própria tanto em 

termos de dramaturgia como de espetáculo, e de uma efi ciência indiscutível”, 
tal como o espetáculo Bumba, meu Queixada, sobre o qual o autor se debruça. 
Livro interessante para se pensar, inclusive, políticas culturais.

Cheguei ao fi m da pilha de livros. Recém-chegados e ainda sem preços. Coi-
sa de dias, garante Paulinho. Logo devem estar nas prateleiras e ali também 
não devem se demorar. Corri os olhos pelas demais fi leiras de páginas e como 
de costume, separei dois ou três títulos. Só então fomos embora com a sensa-
ção de que fora uma visita libertária.

Quando não querem a paquera
Mulheres falam: "Passando,
Que é pra não enganchar!"
"Achou ruim dê um jeitim!"
"Pise na fl or e amasse!"
E AI e POFE! e quizila
Mas o homem não cochila
Passa o pano com o olhar
Se ela toma Postafen
Que é pra bunda aumentar
Ele empina o polegar
Faz sinal de "tudo X"
E sai dizendo "Ô Maré!
Todo boy, mancando o pé

Insistindo em conquistar.

No passado tem remédio
Pra quando se precisar

Lá tem Doutor de família
Que tem prazer de curar

Lá tem Água Rubinat
Mel Poejo e Asmapan

Bromil e Capivarol
Arnica, Phimatosan

Regulador Xavier
Tem Saúde da Mulher

Tem Aguardente Alemã
Tem também Capiloton

Pentid e Terebentina
Xarope de Limão Brabo

Pílulas de Vida do Dr. Ross
Tem também aqui pra nós

Uma tal Robusterina 
A saúde feminina.

Vou-me embora pro passado
Pra não viver sufocado

Pra não morrer poluído
Pra não morar enjaulado
Lá não se vê violência
Nem droga nem tanto mau
Não se vê tanto barulho
Nem asfalto nem entulho
No passado é outro astral
Se eu tiver qualquer saudade
Escreverei pro presente
E quando eu estiver cansado
Da jornada, do batente
Terei uma cama Patente
Daquelas do selo azul
Num quarto calmo e seguro
Onde ali descansarei
Lá sou amigo do rei
Lá, tem muito mais futuro
Vou-me embora pro passado.
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Há um sorriso 
esperando-lhes, 

dias de sol, abra-
ços dos amigos 

e tantos sonhos 
lindos.

E mais, nossos corações pulsando cada 
dia mais acelerados na expectativa do 

reencontro tão esperado.

Venham. Cascavel será de vocês. As nos-
sas casas também. Acompanhantes, sejam bem-vindos.

Mensagem do convite

Um dia ouvi a história de um nome. Desses que estampam 
placas de rua, nomeiam instituições e praças, desses que ninguém ou só um alguém muito 

mudo e esquecido sabe a que se refere. Nomes de sobrenome que querem dizer que alguém um dia foi importante o suficiente para que outra 
pessoa o escolhesse para representante de uma ideia. Um ícone, diria a semiologia. Foi uma história que muito me coube e que eu gostaria de 

dividir com vocês. Era uma vez uma professora.

Júlia Augusta de Souza Wanderley Petrich era a professora. Das normalistas – pessoa cuja especialidade é o atendimento aos alunos da educação 
infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental –, de quase antigamente. Não foi, entretanto, uma entre outras. Foi a primeira nomeada do Paraná, 

a primeira a ter o direito de exercer o magistério no Estado. Júlia Wanderley, como geralmente é conhecida, nasceu em Ponta Grossa, no dia 26 de agosto 
de 1874, e faleceu em Curitiba, no dia 5 de abril de 1918; e passou por anos turvos para donzelas.

Das liberdades cedidas a mulheres naquele tempo, cursar a Escola Normal para tornar-se professora não estava na reduzida lista. Em 1890, Júlia Wanderley 
encabeçou um movimento que pregava o ingresso de moças no educandário, aberto anteriormente somente aos homens, e conseguiu o feito. A primeira aluna 

da casa de ensino, a primeira mulher a se formar professora normalista, em 21 de novembro de 1892, a primeira mulher a ser nomeada pelo Poder Executivo do 
Paraná para exercer o magistério. Foi também apaixonada por fotografi a, acalentou ideais socialistas e colaborou com jornais curitibanos como o Operário Livre e 

O Artista. Foi, sobretudo, uma mulher a que se olhar com respeito, como devem ser olhados aqueles que seguiram a profi ssão pela qual ela lutou até o fi m, missão 
que lhe rendeu bustos em alguns lugares, que a possibilitou ser alcunha a se lembrar.

Do nome, afinal, e da voz mansa herdeira da profissão de Júlia Wanderley que me contou essa história, restou a ecoar no pensamento que a primeira nor-
malista, aquela cujo papel de grande educadora impulsionou todas as outras para que pudessem exercer a mesma profissão, era um pouco daquelas que eu 

encontraria depois; eternas professorinhas.

Vou-me embora pro passado
Havia várias máquinas fotográficas, uma câmera filmadora cuja 

luz custou a ser acesa e um gravador tímido em meio às ansie-
dades que se seguiam. No convite que receberíamos depois, eu 
e Anderson Costa, a recepção estava marcada para as 17 horas 
do dia 6 de novembro, uma noite de sexta-feira; na informalida-
de, aconselharam-nos chegar às 20 horas. A primeira visão era a 
da garagem com a recepção de um parreiral repleto de peque-
nas uvas verdes e rígidas que eram sombra às mesas e cadeiras 

ocupadas, até aquele momento, por uma ansiedade densa e não dissimulada. O 
ar de músicas antigas e vozes exacerbadas era pesado de excitação e nostalgia. 
Recebia-nos o poderoso esgar da lembrança – que não à toa rima com esperan-
ça, e logo será sabido o porquê –.

Em oposição às uvas, maduros eram os olhares que não contaram curiosidade 
ou parcimônia às visitas não esperadas. No rádio, uma seleção dos hits das déca-
das de 1960. Enquanto Blue Moon, Tutti Frutti e Sugar, sugar eram acompanha-
das por pezinhos agitados, era Nelson Gonçalves, em minha memória estranha, 
que declarava, também em música, amor à linda normalista de sorriso franco, 
vestida de azul e branco. A normalista de Nelson Gonçalves não podia casar, 
devia terminar os estudos, o pai era furioso. E meu coração fluía com a essência 

de um encontro que dispensaria a saia plissada e a camisa 
branca; certas formalidades já não cabem.

O convite também dizia 44º Encontro das Normalistas de 
1965, mas a história não era exatamente essa. Quem nos 
contou foi a professora de história aposentada Eliane de 
Cristo, a anfitriã da reunião naquela noite. O grupo prestes 
a se reunir ali e no dia seguinte era, de fato, da turma da 
Escola Normal Colegial Professora Amazília do ano de 1965, 
mas os encontros demoraram um pouco mais a acontecer. 
São 24 anos de reuniões desde que a ideia surgiu entre aque-
las normalistas que moravam perto umas das outras. Porto 
União da Vitória recebeu o primeiro encontro, quando comemoravam 20 anos de formatura, em 1985.

Pela primeira vez, Eliane participava da reunião. A ansiedade era gran-
de para ver as amigas de longos anos e a orquestra regida por Sérgio, o 
marido, e pela ajudante prometia que todos os passos pensados por ela 
saíssem direito. Hércules, o pinscher da família, também recepcionava os 
visitantes com o subterfúgio que cabe a um cachorro: rosnados aos que se 
achegassem muito à dona, afagos aos que se rendessem aos seus apelos. 
Nada que fizessem, cachorro ou gente, entretanto, rasgaria dos olhos de 
Eliane o brilho da esperança: aguardar o há muito esperado.

“Lá pelo mês de agosto, todo ano, o pessoal começava a me ligar pra falar 
da reunião. Mas num período meu pai fi cou doente por quatro anos, depois 
era eu que não tava legal ou era por acomodação mesmo, aí eu nunca ia. Até 
que um dia elas falaram ‘você não vem ao nosso encontro então nós vamos aí’ 

e eu disse ‘tudo bem’ e marcaram para o ano 
seguinte a reunião em Cascavel”.

Eliane e Maria de Lourdes Sidor, 
a anfi triã do sábado, são as únicas 
representantes da turma de nor-
malistas em Cascavel; as outras 
se dividem entre Paraná, Santa 

Catarina e São Paulo, em cidades como Curitiba, São José dos Pinhais, Itapoá, Francisco 
Beltrão, Ponta Grossa, Guarapuava, Paulo Frontim, Porto União, União da Vitória, Gua-
ratuba, São Mateus do Sul, Florianópolis, Joinville. Das 38 formadas nos três anos de ma-
gistério, três não participam dos encontros por opção. Na reunião em Cascavel, 16 delas 
vieram em caravana, as outras não puderam participar. Também o professor, nome de 
turma, Francisco Filipak, foi convidado, mas por problemas de saúde não pode ir.

Todas coisas faladas à medida que nos ajeitávamos nos sofás e cadeiras dedicados às nor-
malistas e éramos envoltos pelo cheiro arrebatador que vinha da cozinha. Entre conversas 
e acomodações, disfarçávamos assuntos à espera daquelas que vinham todas juntas. Se os 
preparativos fi nais ajeitam-se mesmo de última hora, era deles que falávamos.

“Depois que ficamos sabendo, eu e a Maria de Lourdes começamos a organizar 
tudo, aí eu pensei ‘até lá vai dar pra fazer um monte de coisa, arrumar a casa e tudo 
mais’, mas no fim fomos deixando pra depois mesmo. Mas Deus é tão maravilhoso 
que foi ele que fez quase tudo, por isso deu tudo certo. Um dia, por exemplo, eu 
estava assistindo à TV Cultura, porque eu adoro MPB, adoro muito, e vi acho que foi 
o Renato Teixeira declamando uma poesia e pensei ‘que coisa mais maravilhosa, essa 
eu tenho que dizer no encontro’. Só que eu não sabia direito que poema era. Dei uns 
dez telefonemas para a TV Cultura e eles me mandaram outro poema, do Manuel 
Bandeira, e nada. E eu não sei lidar com o computador, mas só 2009, porque em 2010 
eu vou ser uma expert, até que um dia o meu marido sentou no notebook e procu-
rou, procurou, e encontrou na Internet o poema Vou-me embora pro passado. E eu 
pensei ‘não vou ser egoísta, vou dividir com a Maria de Lourdes’ e ofereci pra ela falar 
comigo. Eu queria decorar por causa das caras e bocas, mas já não dava tempo, aí nós 
só falamos mesmo, mas elas adoraram, né”.

O que o grupo de professoras adorou foi a paráfrase feita por Jessier Quirino do po-
ema de Manuel Bandeira, Vou-me embora pra Pasárgada. Na ver-
são de Quirino, a terra utópica de Pasárgada se torna o tempo 
perfeito e perdido do passado, em que se dançava o Iê-iê-iê e lia-

se a revista O Cruzeiro; 
um tempo em que não 
se falava em poluição e 
violência. Tempo tam-
bém que elas tentavam 
retomar com os encon-
tros quase sagrados.

Foi em festa que a ca-
ravana foi recebida por 
volta das 21 horas da-
quele sábado. Quando 
o portão foi aberto, o 
parreiral abarcou uma 
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cantoria que começou não se sabe onde; frases soltas eram ouvidas vindas de vozes le-
vemente agudas: sem ter amor de verdade, não tem felicidade. Era mesmo um sentimen-
to assim que reunia aquelas mulheres, amigas antes de serem chamadas professoras: o 
pacto amigo com a saudade, que não deixa de ser uma forma de amar.

Lembrança de turma
Todos os abraços possíveis trocados, o programa deveria ser executado. As amigas 

foram convidadas a posicionar-se em frente ao televisor. Waltraud, uma das colegas 
que não pode vir ao encontro, preparara uma surpresa: um vídeo de memórias, com 
direito a fotos, músicas e dizeres de emoção. Enquanto embargava alguma lágrima que 
por ventura se atrevesse a um momento não meu, observava atenta os olhares que 
se voltaram vidrados ao vídeo. Havia um quê de captura em cada pupila: estar ali era 
mais que uma forma de felicidade, era também uma maneira de recuperar o perdido.

Depois do vídeo, Eliane e Maria de Lourdes leram o extenso poema de Quirino. Muitos “ah”, “oh”, risos e confirma-
ções depois, as palmas soaram famintas. O gás que acabou no meio do recital não foi impedimento para que a mesa 
de repente se enchesse dos quitutes preparados por Verônica Marcelina, ajudante de Eliane. O cardápio fora a anfitriã 
que escolhera, inspirada na forte colônia árabe da região em que estudaram: arroz com lentilha; quibe cru, assado e 
recheado; molhos diversos, incluindo uma preciosidade com gosto forte de alho cuja receita foi na hora requisitada; 
frango assado com bacon e figo; um prato só de legumes para a colega vegetariana; empa-
dão; saladas diversas. Se alguma coisa esqueço, a culpa é da fartura.

A noite avançava e as vozes agora saciadas não pareciam ceder às horas que se somavam, cada 
vez mais passado, no ombro do futuro. Era nossa deixa com promessa de retorno. A sexta-feira 
acabava, mas o reencontro continuaria no sábado, dessa vez com outra programação. Há lem-
branças que não findam e outras querendo sempre se formar.

Porta-retratos
No programa oficial, o dia 7 de novembro era cheio. O café da manhã seria realizado no 

hotel oficial do evento e seguido de um tour por Cascavel. O almoço foi marcado para a casa 
de Maria de Lourdes, onde um porquinho fora decretado vítima na noite anterior mesmo. A 
parte da tarde guardava a revelação do amigo secreto, o bolo da confraternização, a já usual 
foto oficial e a escolha do próximo encontro. 

Obrigações aleatórias nos levaram à festa por volta das 14 horas, a tempo da sobremesa. O almo-
ço há pouco fora servido e o porquinho anunciado jazia ainda vistoso aos olhos na mesa recém-
tirada. A animação, se possível, aparentava ser ainda maior que a da noite anterior. Os sorrisos para 
nós eram de mais satisfação. Durante a manhã, deleitaram-se com a visita a casa de Dirceu Rosa, à 
Igreja Ucraniana e a outros pontos de Cascavel. Já as coisas da noite anterior viraram lembranças 
boas que nos contavam empolgadas.

Havia ansiedade novamente para a distribuição 
de presentes que começara ainda no dia anterior. 
Quem não pode vir, mandou lembranças de Feliz 
Natal, cartõezinhos, o coração. Depois do almo-
ço e da sobremesa, a conversa ia longe. Do que 
se lembram? “Conversas, acontecimentos em 
sala de aula, nossas baguncinhas”. As respostas 
as nossas questões vinham de todos os lados, 
por vezes de mais de uma voz. “Nós tínhamos até 
uma bandinha que tocava nos desfiles, em qua-
drilha, essas coisas, e era uma banda completa, 
tinha pandeiro, bateria, sanfona, viola, violão, 
tudo pra juntar dinheiro para a formatura, que 
foi no dia 12 de dezembro de 1965”.

Para reunir quem fosse possível, no início, fo-
ram telefonemas, buscas em secretarias de edu-
cação, coincidências – “houve até encontro no 

cemitério!” –; hoje, o telefone con-
tinua sendo a principal ferramenta 
de união: “Até mensagem de celular 
a gente já sabe, quando a gente for 
pra Internet, pro e-mail, aí é que 
nos aguardem”. Maridos por vezes 
acompanham, mas, se não vêm, não 
são impedimento.

A conversa enveredou cantoria. Uma bela 
voz entre todas se destacava nas curvas de 
Carinhoso acompanhada de corações todos 
que batiam felizes. As mocinhas da cidade, 
que são bonitas e dançam bem, também 
apareceram e bailaram entre cadeiras – “fol-
clore do Paraná”, alguém chamou a atenção. 
Depois da cantoria, Eliane puxava outro 
coro: “Alfredo é um bom cozinheiro ou não 
é?”. A resposta pronta ecoava: “É”. “O Sérgio 
é um bom fotógrafo ou não é?”. “É”. O arre-
medo vinha com a curiosa canção infantil: 
“É pique, é pique, é hora, é hora, é hora, rá-
tim-bum...”. E nomes eram proclamados à 
revelia de almas felizes. 

O tempo precioso do encontro ia se es-
vaindo, mas havia ainda mãos ansiosas por 
presentes. Crianças que cercavam a ba-
gunça, filhos de algum acom-
panhante, também queriam 

participar do amigo secreto. “É só pra quem era da escola...”. “Mas nós tam-
bém estamos na escola!”. E o riso já fácil se espalhava. Nomes divididos, 
presentes a postos, era hora de começar. Bolsa de crochê, toalha de banho, 
suporte de maquiagem, toalha de mesa, sabonetes, prato decorativo, porta-
travessa, echarpe, caixa decorada, brinco. Ninguém findou sem presentes 
ou fotos: “Quando se abraçarem, abracem enviesado pra aparecer na foto e 
não reclamar que saiu de costas depois!”.

Abraços foram vários e a promessa é de que continuem pelo tempo que puder. 
Vocês acreditam que as turmas de hoje, por exemplo, também vão se encontrar 
daqui 40 anos? “Acho que não. Hoje em dia as pessoas não são tão unidas, são 
muito mais frias. Esses laços se perderam muito com o tempo. Os jovens não 
têm essa mesma garra, o carinho, a união”. Então vocês nunca brigaram? “Ah, só 
briga de irmão, né, coisa que resolve na hora, discussão boba mesmo”.

A briga maior mesmo era para saber quem ficaria em que lugar da foto. Ne-
nhuma rusga, afinal, todas sairiam felizes no momento congelado memória. 
Vamos todos embora para o passado, onde há, enfim, muito mais futuro.

De volta ao normal
Voltamos ainda à casa de Eliane depois de passados os dias de festa. Havia nos olhos da 

professora de história saudade. Um café a mais na hospitalidade acalentadora e Eliane 
derramou-se em dizeres dos quase 30 anos de sala de aula. “Lecionar é uma profissão que 
talvez financeiramente não valha muito à pena, mas que deixa recordações que não há 
dinheiro que pague. Quando reencontro os alunos e vejo como estão fico convencida de 
que ao menos uma sementinha nós deixamos lá”.

Das diferenças que hoje se vêm, Eliane não hesita: “Falta respeito do aluno, um respeito 
que ele não tem na família, que os pais deveriam passar em casa. Professor tem que ter 
jogo de cintura com o aluno, se for fogo a fogo não dá. É igual pai e filho, não tem que 
bater, tem que conversar. Professor mesmo assim tem que ser enérgico, ninguém gosta 
de quem não tem energia”.

Energia, aliás, que não fenece nessas normalistas que encantaram pela vontade de vida. 
No próximo dia 16 de dezembro, algumas delas se reunirão em Porto União da Vitória para 
a confraternização de Natal. O ano que vem também guarda um encontro para a cidade, 
como foi decidido aqui em Cascavel. Para comemorar os 45 anos de formatura, o retorno 
ao ponto inicial. Eliane, 
dessa vez, disse que 
vai, podem esperar.
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MALHAÇÃO ID
SEGUNDA - Um faxineiro carrega a cai-
xa que Tânia acreditava ser de Bernardo 
e Livramento  a repreende. Valentina vê 
Eric discutindo com Lucca e defende o 
namorado. Maria Cláudia fi ca abismada 
com a atitude da amiga. Bia implica com 
Tati por ter perdido o concurso do curso 
de inglês para Cristiana e Nanda. 

TERÇA - Letícia e Lise observam o exces-
so de limpeza e organização de Th ales. 
Lucca reclama com Valentina da impli-
cância que os colegas do colégio têm so-
bre o namoro dos dois. Jotapeg fala para 
Rodrigo parar de pensar em um elevador 
para o Himalaia. 

QUARTA - Bernardo pede uma trégua 
para Cristiana, que desconfi a da mudan-
ça de comportamento do jovem. Jotapeg 
pede para fi car sozinho no banheiro, liga 
o chuveiro e começa a jogar videogame. 

QUINTA - Beto e Bruno decidem reor-
ganizar o escaninho de Th ales. Cristiana 
se sente obrigada a aceitar a proposta de 
Livramento. Valentina carrega a mochila 
de Lucca e Reco implica com os dois, que 
se irritam.  

SEXTA - Cristiana marca um encontro 
com Bernardo, que se vangloria para 
Beto. Victor tenta disfarçar seu incô-
modo em relação ao plano de Cristiana. 
Cristiana pergunta para Zuleide se ela 
conhece alguém que possa treiná-la, mas 
a funcionária do Rocket Stone começa a 
passar mal e vai embora. Juju tenta am-
parar a tia, que está muito nervosa. 

SÁBADO - Não há exi-
bição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Ferdinando e Julieta tentam 
disfarçar a afl ição com a presença de Ve-
rônica. Waldemar avisa Rose que Verônica 
está na casa de repouso e ela volta para 
perto de seus fi lhos. Verônica estranha a 
presença de Rose na casa de repouso. A vilã 
exige conhecer as acomodações da casa e 
Ferdinando, Julieta e Rose fi cam nervosos. 

TERÇA - Ferdinando, Julieta e Gustavo deci-
dem voltar à casa de Consuelo para falar com 
ela. Gustavo avisa Rose, que fica muito preo-
cupada. Davi comenta com Rose que teme 
pela segurança de seus pais e de seu irmão. 
Ferdinando e Julieta ficam decepcionados ao 
descobrirem que Consuelo se mudou. 

QUARTA - Gustavo fala para seus pais 
o que descobriu sobre Carlos Eduardo. 
Verônica fi ca brava com Roberto e tenta 
mandá-lo embora. Débora chega com 
seus amigos e Verônica vai com Rober-
to para a cozinha. Glória fi ca admirada 
com a casa e Tarcísio a repreende. 

QUINTA - Ferdinando e Julieta pedem 
a ajuda de Rose, Davi, Patrícia e Suzana 
para a elaboração de um plano para pe-
gar o DVD de segurança. Heloísa volta 
do almoço e estranha ver todo mundo 
sair da sala de Gustavo. Alcino procura 
pelos homens que estavam seguindo 
Débora, mas não vê ninguém.

SEXTA - Xavier ouve vozes e gargalhadas 
vindas da sala de Gustavo. Alcino fala 
com Davi sobre a invasão e ele tenta es-
conder o riso. Verônica e Alcino seguem 
para a Aromas. Taís reclama de Bené 
dirigindo.A Kombi quase perde o con-
trole e um carro de polícia se aproxima. 

SÁBADO - Verônica liga para Xavier e pede 
para que ele veja se está faltando algum DVD 
de segurança. Os capangas de Alcino con-
tam que Mari pediu que eles tomassem con-
ta de Débora, mas o empresário os dispensa. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Bianca fala para Espeto que 
Pelópidas pode ajudá-los a denunciar 
Judith. Denis conta para Dafne que Pe-
lópidas está escondido na galeria para se 
vingar de Judith. Ivonete pede conselhos 
a Socorro de como agradar Fabiano. Ju-
dith decide capturar Pelópidas e cria um 
plano com Edgar. 

TERÇA - Pelópidas prende Judith em 
uma jaula no depósito da galeria e come-
mora sua vingança. Edgar vai ao fl at pro-
curar a chave da jaula e encontra Beth 
a sua espera. Ivonete fl agra Mercedes 
fazendo massagem nos pés de Adenor e 
discute com ele. 

QUARTA - Jonathan revela quem foi o 
mandante do acidente com os pais de 
Dafne e Jacques fi ca abalado. Vicente 
avisa ao pai que irá sair do país, apesar 
de Frederico garantir que a empresa será 
dele. Jacques pede para Frederico convo-
car uma reunião com os concorrentes e 
acionistas da Conti. 

QUINTA - Lili ensina passos de tango 
para Ada e Valdemir. Fabiano pede que 
Lili fi nja ser sua namorada para provocar 
ciúmes em Ivonete. Adenor chega em 
casa com Mercedes e Ivonete desconfi a. 
Vicente condena a atitude do pai e rom-
pe com ele. 

SEXTA - Judith exige que Frederico divida 
com ela a presidência da empresa e ele 
acaba cedendo. Josefa apresenta Epitácio 
para o pessoal da pensão e conta que fu-
giu por causa dele. Vicente teme que o 
pai já tenha iniciado o processo para tirar 
a empresa de Jacques. 

SÁBADO - Jacques confronta Judith e ela o 
destrata. Josefa apresenta Epitácio para Cléo, 
que fi ca decepcionada. Judith avisa que vai di-
vidir a presidência da empresa com Frederico 
e Jacques vai embora indignado. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Helena chega em casa e 
Marcos fala com Gustavo pelo telefone. 
O advogado reclama que Betina o colo-
cou para dormir no sofá. Marcos conta 
para Helena a conversa que teve com Te-
reza. Felipe vê Renata na porta da boate 
e dá uma carona para ela. Ele a leva para 
ver o sol nascer. 

TERÇA - Renata fi ca deslumbrada com a 
vista que tem do Rio de Janeiro ao saltar 
de asa delta e Felipe fi ca feliz por ela. La-
rissa ajuda Luciana a fazer movimentos 
com os braços e ela se emociona. Ellen 
encontra Bruno na recepção do hospital 
e o leva para tomar um café. 

QUARTA - Renata chega à casa de Ingrid, 
que faz insinuações sobre Miguel e Lucia-
na. Sandrinha fi ca frustrada porque Benê 
não aparece para jantar. Ellen comenta 
com Alice que está com muita raiva de 
Ricardo e ela insinua que a amiga deve 
decidir logo o que quer com o médico. 

QUINTA - Marcos e Tereza tentam con-
vencer Luciana a usar a cadeira de rodas. 
Miguel sugere que Luciana faça terapia. 
Rafaela e Dora se atrapalham tentando 
fazer panquecas e Garcia surpreende as 
duas, que fi cam muito felizes. Benê con-
corda em ir até a pousada com Sandrinha. 

SEXTA - Leo cumprimenta Ariane por 
seu trabalho com os pacientes. Isabel e 
Mia levam presentes para o fi lho de He-
lena e deixa Marcos intrigado ao comen-
tar que Helena estava com amigos no 
Gengibre. Jorge insiste e Paixão confessa 
que Suzana implica muito com ela. Jorge 
pede para a estagiária ter um pouco de 
paciência com a sócia. 

  SÁBADO - Até o fechamento desta 
edição, o capítulo ainda não havia sido 
editado.

 CINQUENTINHA - ESTREIA

SEGUNDA - Não há exibição.

TERÇA - Lara Romero descobre que seu 
contrato não foi renovado. Ela vai falar 
com um executivo da emissora e fi ca sur-
presa ao saber que sua fi lha Celina já sa-
bia de sua demissão. A atriz reclama com 
a fi lha por não tê-la avisado e não a deixa 
entrar no carro. Lara vê que o Teatro João 
do Rio está à venda. Celina estranha sua 
mãe não ter chegado em casa. 

QUARTA - Lara, Rejane e Mariana rea-
gem indignadas com a chegada de ou-
tras viúvas de Daniel ao enterro. Eliete 
Queiroz promete descobrir a idade de 
Lara. Leila fi ca frustrada por não encon-
trar Mariana no estúdio. Eduardo vai 
procurar a fotógrafa e Soninha diz para 
ele não aparecer mais. Ele sai arrasado e 
quase é atropelado pelo táxi que Leila 
está. Leila pede que o motorista a leve 
para a casa de Mariana. 

QUINTA - Celina e Bárbara ameaçam 
fazer Lara pagar todas as dívidas que 
Daniel deixou e ainda pagar as despe-
sas que tiverem. Batista convida Reja-
ne para morar na casa de Daniel. Eliete 
Queiroz fi ca arrasada ao descobrir que o 
cartório da cidade onde Lara nasceu pe-
gou fogo. João Alfredo tenta se reaproxi-
mar de Becky por causa de sua herança 
e Mariana fi ca com raiva. 

SEXTA - Lara, Mariana e Rejane consta-
tam que apenas uma das empresas dá 
lucros e pensam em como resolver a si-
tuação. As três concordam com a venda 
das empresas e a renovação da constru-
tora que continua a dar lucros. Joaquim 
avisa que fará uma reunião com o conse-
lho para decidir o que fazer e elas fi cam 
nervosas.  Lara, 

SÁBADO - Não há exibição.

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Bárbara conta a Clemente 
que pegou seu endereço na agência e 
agradece as gentilezas do ex. Clemente 
fi ca emocionado e diz que não acredi-
ta que ela está em sua casa. Os dois se 
beijam apaixonadamente. Rodrigo fi ca 
afl ito por não conseguir falar com Vera. 

TERÇA - Rodrigo chocado diante da re-
velação de Bela, que quer ter apenas uma 
relação profi ssional com o chefe. Bela diz 
estar cansada de ser considerada uma 
pessoa sem importância e que faz tudo 
na hora que Rodrigo quer. Ela também diz 
estar cansada de não ser correspondida. 

QUARTA - Verônica fi ca extasiada 
quando Ricardo anuncia que ela será a 
nova diretora-presidente da Mais Brasil. 
Ela, falsamente, diz não poder aceitar 
porque não quer criar desarmonia entre 
Ricardo e o fi lho. Ele, no entanto, diz ter 
certeza que tomou a decisão correta. 

QUINTA - Adriano e Verônica jantam 
juntos. Ele conta para Verônica que 
Bela e Rodrigo tem um caso, mas ela 
diz que o noivo sempre nega. Adriano 
conta  que Bela falsifi cou os documen-
tos para que a agência atraísse clientes 
importantes. Cíntia fi ca chocada. 

SEXTA - Quando Samantha questiona o 
que a fi lha foi fazer na Gamboa, Luddy 
diz estar arrependida de ter maltrado o 
irmão e que quer viver bem com ele. Sa-
mantha fi ca surpresa, já Armando defen-
de a fi lha. Juliana confi rma o que Luddy 
disse e Samantha alivia a pressão. Regina 
e Luzia fi cam chocadas ao verem Camila 
e Nati chegando em casa. As duas con-
tam a história e Regina defende Max, já 
que ele pode estar aborrecido por a briga 
ter acontecido em seu local de trabalho. 

SÁBADO - Não há exibição.

Risologistas
Com menos de uma semana de divul-

gação, estreou na sexta-feira, às 19h30, no Labora-
tório Álvaro da General Osório, mais um documentário cas-
cavelense: Risologistas, de Vander Colombo. Em 30 minutos, 
o fi lme traz um pouco do cotidiano na Uopeccan (Hospital 
do Câncer de Cascavel) e do trabalho dos Doutores do Riso, 
projeto de um grupo de ‘palhaços’ que leva um pouco de 
alegria aos corredores da instituição. No elenco: Alfredo Lí-
rio da Cruz, Jonathan e Walter Mazo, Adriano dos Santos 
Brandão e Cristopher Lima. Em breve devem ser divulga-
das novas datas e horários de exibição.

Produção
A produção de cinema no Paraná aumentou em 2009 

na relação com 2008. Este ano, até agora, são cinco fi l-
mes: três fi nalizados, um em produção e outro em pré-
produção. O número é pequeno, mas superior ao ano 
passado, em que havia apenas duas produções na lista.

Este é um dos resultados a que a Revista de Cinema 
chegou após pesquisa junto a “todas as produtoras de 
fi lmes” do País. Por “todas” entenda-se as legalizadas 
e ativas. A produção marginal é muito maior que isso.

A pesquisa apontou também que o Brasil já pro-
duziu mais fi lmes até essa altura de 2009 do que em 
todo o ano de 2008, sobretudo nesse segundo se-
mestre. Porém, poderíamos estar em melhor situação 
se não fossem os antigos problemas com distribuição. 
Há um grande número de fi lmes prontos e parados. 
“Dos 39 fi lmes que estavam em processo de fi nalização 
e montagem no levantamento de setembro de 2008, 
oito foram lançados, e 15 estão prontos. Destes, ape-
nas seis têm distribuidoras”.

Outra boa notícia é que esse aquecimento do merca-
do deve se manter até o primeiro semestre de 2010.

Confi ra os resultados da pesquisa

Ficção
Prontos: 38
Em fi nalização/montagem: 44
Em fi lmagem: 15
Em pré-produção: 46
Total: 144 fi cções

Distribuição regional
SP: 52 / RJ: 54 / RS: 8 / BA: 5 / CE: 4 / PE: 6 / PR: 5 
/ SC: 4 / DF: 3 / MG: 2 / PB: 1

Documentários
Prontos: 36
Em fi lmagem/montagem: 14
Em fi lmagem: 2
Em pré-produção: 3
Total: 55 documentários

Distribuição regional
RJ: 30 / SP: 16 / BA: 2 / PE: 1 / CE: 2 / 
MG: 1 / DF: 1 / PB: 2 

Animação
Prontos: 1
Em produção: 2
Em fi nalização: 4
Em pré-produção: 2
Total: 9 animações

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Tudo será inútil 
Têm código e leis. 

Têm prisões e fortalezas. 
(Não falemos de seus

     [instintos de previdência!) 
Têm cárceres e juízes 

que recebem muito dinheiro 
e estão dispostos a tudo. 

Bem! E para que? 
Crêem acaso que nos vão amedrontar. 

Antes de desaparecerem
  [(e será brevemente) 

verão que tudo isto é inútil. 

Têm diários e imprensa 
para combater e tapar-nos a boca. 

(Não falemos de seus estadistas!) 
Têm curas e professores 

que recebem muito dinheiro 
e estão dispostos a tudo. 

Bem! E para que? 
Temem tanto a verdade? 

Antes de desaparecerem 
  [(e será brevemente) 

verão que tudo isto é inútil. 

Têm tanques e canhões, 
metralhadoras e granadas. 

(Não falemos da goma de mascar!) 
Têm polícias e soldados 

que recebem muito dinheiro 
e estão dispostos a tudo. 

Bem! E para que? 
Têm por acaso inimigos tão poderosos? 

Crêem que devem ter uma muleta 
para apoiar-se, pois estão caindo. 

Algum dia (e será brevemente) 

verão que tudo é inútil. 
Alguém poderá gritar: 
  [Alto lá! governe o mais forte, 
porque a eles não mais protegerão 
o dinheiro e os canhões! 

Bertold Brecht 

Tudo muda. De novo começar
podes, com o último alento.
O que acontece, porém, fi ca acontecido: e
a água que pões no vinho, não podes mais
separar.

O que acontece, fi ca acontecido: a água
que pões no vinho, não podes
mais separar. Porém,
tudo muda: com o último alento podes
de novo começar.

Bertold Brecht
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Bom fluxo astral para novas empresas e em-
preendimentos, mas um tanto quanto nega-
tivo para novas amizades e para entrar com 
recursos na justiça. Procure compreender 
melhor os familiares e a pessoa amada.

Talvez você tenha de fazer uma viagem ines-
perada, mas não se preocupe, pois os resul-
tados serão excelentes. Amanhã estará sob 
melhor fluxo astral aos assuntos do coração 
adianta. Sucesso junto ao sexo oposto.

Procure evitar as ações violentas e as pa-
lavras ásperas. Dia favorável para novas 
amizades que o ajudarão a progredir mui-
to. Sucesso nas associações, nos negócios, 
nos assuntos de dinheiro. 

Feliz contatos com pessoas de posse fi -
nanceira elevada e elevação de sua condi-
ção material, e o que denota o fl uxo astral 
de hoje para você. Boa disposição para o 
trabalho e melhora total de saúde. 

Boas indicações de esperanças que se con-
cretizarão num futuro próximo. Início de 
um bom período no campo profi ssional e 
fi nanceiro. Grandes projetos e realizações. 
Pessoas estranhas poderão ser úteis.

Soluções que lhe pareciam positivas mos-
trarão que precisam ser reavaliadas. Mo-
mento benéfi co para iniciar algum tipo de 
associação ou de participação com uma 
pessoa de seu convívio.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia que lhe propicia alguns resultados 
satisfatórios, principalmente em se tra-
tando de planos para o futuro. Seu poder 
de sedução está em alta, levando magia e 
encantamento à vida a dois. 

Coopere com os colegas de trabalho. Sua 
recompensa virá dessa cooperação. Indí-
cios positivos de bons negócios, de lucro 
em suas transações comerciais e de suces-
so nos transportes. 

Fase em que será notado onde compa-
recer, sua reputação será elevada e seus 
ideais e ações deverão ser seguidas por 
pessoas que vivem a sua volta. Mas siga 
e dependa da sua própria capacidade.

Período de maior isolamento, mas favo-
rável para a meditação e o contato com 
aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocional e 
melancolia, além da habitual.

Melhora de saúde e das chances de suces-
so geral. Aja com inteligência e com perí-
cia que conseguirá chegar onde pretende 
hoje. Êxito pessoal, social, elevação do ca-
ráter e felicidade íntima e amorosa. 

Dia benéfico e favorável em tudo o que 
pretenda realizar ou conceber. Ideal para o 
amor. Talvez esta seja uma ótima fase para 
realizar assuntos pessoais. Escolha um local 
que possa ficar em contato com a natureza.

CASCAVEL

Lua Nova

Drama, 10anos/ Legendado, dur. 2h10. 
Cine JL1: Seg. Ter. 16h30,19h00, 21h30 
Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui. 14h00, 16h30, 
19h00 e 21h30. Cine West Side 2: Sexta 
14h00, 16h30 e 19h45. Sábado/ Domin-
go/ Segunda/ Terça e Quinta-feira às 
14h00, 16h30, 19h00 e 21h30. Quarta-
feira 14h00, 16h30, 19h15 e 21h45.

Atividade Paranormal

Suspense, 12anos / Legendado, dur. 
1h25. Cine JL 2: Diariamente 14h00, 
15h50, 17h40, 19h30 e 21h20.

2012

Ação, 14anos/Legendado, dur. 2h41 . 
Cine JL 3: Diariamente 15h00, 18h00, 
21h00. Cine West Side 1: Sexta 15h00 
e 19h30. Domingo/ Segunda/ Terça/ 
Quarta e Quinta-feira 14h30, 17h40 e 
20h40. Sábado 13h30, 16h15, 19h00 e 
21h45.

Novidade no Amor

Comédia, 14anos /Legendado, dur. 
1h36. Cine JL 4: Sex. Seg. Ter. Qui. 
17h20, 19h20, 21h20. Sáb. Dom. Qua. 
15h20, 17h20, 19h20 e 21h20.

TOLEDO

Chovendo Hamburguer

Animação. Dublado. Classifi cação in-
dicativa: livre. Cine Panambi 1: diaria-
mente às 14h00.

Lua Nova

Romance/Aventura. Legendado. Clas-
sifi cação indicativa: 12 anos. Cine Pa-
nambi 1: diariamente às 15h40, 19h10 
e 21h30.

 

2012

Aventura. Legendado. Classifi cação in-
dicativa: 12 anos. Cine Panambi 2: Sex-
ta, Sábado, Domingo e Quarta: 15h00, 
18h45 e 21h20; Segunda, Terça e Quin-
ta: 20h30.

FOZ DO IGUAÇU

Lua Nova

Drama, 10anos/ Legendado, dur. 2h10. 
Boulevard 3: Diariamente: 17h00, 
19h30 e 22h15. 

2012

Ação, 14anos/Legendado, dur. 2h41 . 
Boulevard 2: Segunda a Sexta: 19h00 
e 22h00. Sábado e Domingo: 16h00, 
19h00 e 22h00.

Novidade no Amor

Comédia, 14anos /Legendado, dur. 
1h36. Boulevard 4: Diariamente: 18h00 
e 20h00. 

Código de Conduta

Ação- 16 anos- Legendado- Duração: 
1h43. Boulevard 4: Diariamente: 22h30.

JullianeBritaCASCAVEL | PR
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O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Richie Kotzen nasceu músico. Aos cinco to-
cava piano, aos 12 teve a primeira banda, aos 
17 já havia realizado 500 pequenos concertos 
e aos 18, isso em 1989, lançou o primeiro álbum 
autointitulado. Daí até se tornar guitarrista da fa-
mosa banda de glam-rock Poison foram só mais dois 
discos e uma trilha sonora em 1991. 

E aí, com o Poison, Kotzen lançou o bem-sucedido 
Native Tongue em 1993, pouco antes de ser mandado 
embora. Não por problemas profi ssionais, mas por ter um 
caso com a namorada do vocalista Brett Michaels, com a 
qual acabaria casando mais tarde.

Todo esse movimento fez do período entre 1991 e 1994 momento 
conturbado na vida do guitarrista, cantor e compositor norte-americano, 
que decidiu expurgar os males em forma de música. O álbum Mother Head's 
Family Reunion saiu ainda em 1994 e o consagrou mundialmente.

Depois vieram mais álbuns solos, a participação no lendário Racer X em substitui-
ção a Paul Gilbert e ainda a passagem pelo Mr. Big. Sempre trabalhando nas canções e 
composições a mistura entre rock e soul, jazz, fusion e blues.  Sim, muita coisa para um só 
guitarrista, mas ele dá conta e faz dessa coisa toda a marca registrada dele.

Então, ainda em 2006, surgiram os boatos de que Richie Kotzen lançaria Th e Return Of 
Th e Mother Head’s Familly Reunion, que é, mais ou menos, como o anúncio de um Apetite 
For Destruction 2 para os fãs de Guns N’ Roses, ou de um Master Of Puppets 2, para os se-
guidores de Metallica.

E, ao contrário do Chinese Democracy e do St. Anger, a espera pelo novo de Kotzen não resul-
tou em dinheiro jogado fora. O disco é considerado o que de melhor Kotzen fez solo até agora. 
Sei lá, tenho minhas dúvidas. É fato, porém, que aquilo que fez dele uma referência musical 
escorre de cada faixa rock e soul desse CD. Até os que se esquivavam por achar o vocal um tanto 
desconcertado mostraram certa simpatia pelo trabalho.

Destaques para Go Faster, You Know Th at, Bad Th ings, Dust, Feed My Head. Faith é a única desnecessária.

Entretanto, fora desse contexto de fã, o álbum não traz tantos atrativos. De fato, é perceptível o 
alto nível técnico, mas as faixas apostas em fórmulas conhecidas e, até certo pon-

to, superadas. Ou seja, é perfeito para iniciados, nem tanto 
para os novatos. De qualquer forma, 

vale a hora.

Baby, let’s go faster, diz o tal de nome es-
tranho do CD que comecei a escutar pela 
pressão de dizer. Certo, vamos mais rápido 

então. Começo eu. Richie Kotzen? Nunca 
ouvi. Nem de nome, nem de música, pensei 
com meus botões que já queriam dessintoni-

zar. Parece Bon Jovi, tentei fritar uma referên-
cia, aquele de um tempo em que eu não tinha 

nem cabelo para ouvir rock – mas tinha ginga 
para ouvir Elvis – e que o próprio Bon Jovi car-

regava um gosto capilar duvidoso. Glam rock, me 
diz Anderson – sempre ele para me deixar nessas 

ciladas –, e eu penso, sempre estranha, há mesmo 
muito glamour em ouvir isso.

Sei que já pareço desgostar do que ouvi. Veja bem, não 
é isso, só não queria incorrer ao óbvio e não dominado falar-

sobre-a-historinha-de-vida-de-um-cara-cujo-som-eu-não-sei-
dizer-nada-sobre. Não pensem vocês que digo que o texto ao lado, 

por exemplo, é isso. Pelo contrário. Aprendi muito com o tom didático e ana-
lítico que me foi apresentado por ele, mas fui também sumariamente humilhada. O 

que digo agora sobre quem conheci há pouco? Digo nada, já que ouvir foi muito.

Quando o comparei a Bon Jovi, afinal, foi um elogio. Sempre curti o que ouvi da banda 
e do cantor – mesmo que tenha o conhecido com cabelos mais curtos, mas nas mesmas 

calças apertadas –. Mesma fórmula, me diz Anderson, e eu concordo: era isso que eu 
queria dizer. Richie (não o da menina veneno e do abajur cor de carne, adianto a você o 

que meu cérebro já tentou pensar e o seu, se um pouco doentio também for, certamente 
vai querer discutir) segue o que eu denominaria pop rock: um esquema que grude em qual-
quer cantarolar, guitarras e bateras que façam você virar o melhor instrumentista de ar de 
todos os tempos. Ou seja, você vai ouvir sem forçar, entende?

E há o suingue, mencionei? Um exemplo é a segunda faixa, You know that, depois que a pri-
meira já me soava velha conhecida. Não sei com que se parece, mas me fez querer mais. É, de 
fato, aquilo que o Anderson – sim, ele de novo, guru excepcional para falar sobre coisas que 
ele conhece há tempos – chamou de soul rock, somado a um preciosismo impressionante 
na guitarra. Ok, Richie, let’s go faster, que eu gostei de você.
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Julian Casablancas:
“Crucifica-o!
           Crucifica-o”

Cristiano
Viteck*
MARECHAL CÂNDIDO
RONDON | PR

Há oito anos o rock era chato. Muito chato. Es-
tava em crise de meia idade. Aos 40 e tantos anos, 

o rock estava querendo se reinventar, parecer mais 
jovem, ganhar as pistas de danças e agitar as garotas. 

Rock com hip hop, rock com música eletrônica. Tudo 
valia. Até roqueiros respeitadíssimos na época enchiam 

a boca para falar: “o rock está morto”.

Mas a história é mesmo uma coisa fi lha da mãe! Quan-
do todo mundo já estava acreditando nessa, eis que 
surge um grupelho chamado Strokes resgatando o rock 
garageiro norte-americano dos anos 60 e 70, coisa que 
nunca fez sucesso no passado, mas que se encaixou perfei-
tamente no início do milênio. Cinco caras com uma áurea 
decadente, suja, ideal para cantar as desventuras e frus-
trações de se viver em Nova Iorque, a cidade da banda, 
traumatizada com os então recentes ataques de 11 de 
Setembro. � is Is It, o disco de estreia dos Strokes, chegou às 
lojas pouco depois dos ataques e, no mundo da música, cau-
sou o mesmo impacto que os aviões se chocando nas Torres 
Gêmeas, só que agora a coisa era do bem.

Sucesso imediato e um dos primeiros gru-
pos do mundo a ser conhecido na Inter-

net, naquele momento em que essa 
história de MP3 ainda estava en-

gatinhando. Os Strokes rodaram 
o mundo, ganharam notorie-

dade e catapultaram toda 
uma cena musical que 

fi cou conhecida como 
novo rock. Na ras-

teira deles, tan-
tos outros grupos apareceram por aí 

trazendo as mesmas referências, só 
que alguns melhores, outros pio-

res. Enfi m, como sempre acon-
tece... Em 2003 veio o segun-

do disco, Room on Fire, que 
manteve a fama da banda e, 

depois, a coisa desandou 
com First Impressions 

of Earth, de 2006, tan-
to é que desde então 

o grupo não lançou 
mais nada. Apenas 

os integrantes é que 
acabaram lançando 

material solo, com 
exceção do gui-

tarrista Nick 
Valensi. Niko-

lai Fraiture, 
o baixis-

ta, lan-
ç o u 

um disco no começo deste ano que nin-
guém ouviu. Albert Hammon Jr. deu vida a 

dois excelentes discos. O baterista Fabrício Moretti 
(nascido no Brasil!) juntou-se ao ex-Los Hermanos Ro-

drigo Amarante e formou o Little Joy, que lançou um 
ótimo disco também. 

O último integrante a lançar o disco solo foi o voca-
lista Julian Casablancas. Batizado de Phrases for the 

Young, o álbum era um dos mais esperados deste 
ano. Afi nal, o cara é a voz dos Strokes, é um dos 
principais compositores e também tinha falado 
horrores a respeito do álbum... que na verdade é 

um lixo! Econômico no número de faixas (apenas 
oito), Casablancas se esbaldou no que tem de pior 

a música dos anos 80, o synthpop. Teclados, teclados 
e mais teclados! Pra quem fez fama à base de guitar-

ras e do rock underground chupado dos anos 60 e 70, 
Phrases for the Young é uma piada de muito mal gosto.  

Tá certo que com um pouco de boa vontade da até dá 
pra engolir 11th Dimension. Mas o resto é descar-

tável. Coisa de moleque. Nesses tempos em 
que a Internet devora talentos com a mes-
ma velocidade que os lança aos estrelatos, 
passar tanto tempo sem produzir nada de 
novo e, quando dá as caras, entregar para o 
público um disquinho muito do meia-boca 
como esse é suicídio. “Crucifi ca-o! Crucifi ca-
o!” – diriam os mais fanáticos. Não sei se 
é para tanto, mas que Julian Casablancas 
merecia uns petelecos por ter coragem de 
lançar uma baboseira como Phrases for the 
Young, isso ele merecia!

* Jornalista e mestre em História.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Se por um lado 
Harry Potter, Her-
mione Granger e Ro-
nald Weasley ainda não bai-
xaram as varinhas de bruxo, do 
outro há Percy Jackson, Annabeth 
e Glover com os poderes gregos pron-
tos para atacar. Pois é, ainda nem bem ter-
minou a saga de J. K. Rowling e Rick Riordan 
e os seus olimpianos estão apostos para a briga 
pelo título de sucessores. Sucessores, será?

Difícil tratar nestes termos, mas façamos algu-
mas anotações. 

A história da britânica J. K. Rowling se concentra 
num mundo mágico ‘paralelo’ ao contemporâneo, 
cujo centro é a bruxaria. Os três pequenos heróis da 
série se desdobram para acompanhar as aulas na fa-
mosa escola de magia Hogwarts e, ao mesmo tempo, 
lutar contra as forças do mal.

A do norte-americano Rick Riordan também fala de um 
mundo ‘mágico’, não tão paralelo, mas também contem-
porâneo. O universo mitológico grego está incrustado na 
sociedade moderna, que não o percebe graças à chamada 
‘névoa’. Ou seja, em vez de feitiços, varinhas e chapéus pon-
tudos, estão Zeus, Ares, Atenas... todos bem vivos no Olimpo 
que, agora, fi ca acima do Empire State Building!? Os três heróis 
de Riordan não são bruxos, são meio-sangue, fi lhos de deuses 
gregos com humanos, com exceção de Glover, que é um sátiro.

Ambos, Potter e Jackson, mal se dão conta de que existem e são imer-
sos em mundos fantásticos estranhos aos seus, mundos novos, no qual 
se veem como ‘peças’ fundamentais. E mundos esses que precisam ser 
salvos da destruição, das mãos de Voldemort em um, e das de Cronos em 
outro. E somente eles, inocentes invocados pelo destino, poderão salvá-los. 
Transformam-se em heróis precoces, vencedores por impulso.

Potter é guiado por Dumbledore, diretor de Hogwarts. Conta com 
a ajuda de Hermione Granger, obcecada pelos livros e pelo estudo, e 
de Rony Weasley, amigo fi el e atrapalhado. Jackson tem como mentor 
Quíron, diretor do Acampamento Meio-Sangue. Tem o auxílio também 
de dois amigos, Annabeth, fi lha de Atenas, deusa da Sabedoria, e Glover, 
o desconjuntado meio humano, meio bode e melhor amigo.

Os arcos dramáticos das duas narrativas também são relativamente próxi-
mos. Partem de uma literatura claramente infanto-juvenil e se desenrolam até 
o público jovem e adulto, cujo ritmo acompanha o crescimento dos perso-
nagens. Riordan fi cou um pouco mais no terreno infanto-juvenil nos primei-
ros dois livros, mas depois também destrincha a fórmula. E as duas histórias 
carregam o protagonista de marcos familiares que buscam projetar no leitor 
uma identifi cação, além, é claro, de serem pontos referenciais na personali-
dade dos personagens.

Um dos méritos de Riordan – e que em nada depõe contra Rowling – é 
a junção de tramas atrativas com algum arcabouço histórico ao preser-
var as características e os vícios dos mitos gregos. Longe de serem obras 
de caráter educacional, mas é notável o interesse que despertam, em 
especial das crianças, em saber mais sobre essas fi guras mitológicas. 

Os sete livros da saga de Rowling já foram lançados no Brasil, enquan-
to falta que um dos cinco da série de Jackson ganhe versão em portu-

guês. O último olimpiano, entretanto, lançado em maio nos Estados 
Unidos, já está chegando aos fãs sedentos por notícias do chamado 

‘primo americano de Potter’. 

Em termos cinematográfi cos, o último fi lme de Harry Potter, com 
base em Relíquias da Morte e que será dividido em dois, está em pro-

dução, enquanto que a adaptação do primeiro livro de Jackson, O Ladrão de 
Raios, ganhou trailer neste semestre. Ora, o responsável por levar Potter às telonas é 
o mesmo que se encarrega agora de Percy: Chris Columbus. 

Que rufem os tambores. Se ele acertar a mão da mesma forma que transformou Harry 
Potter num fenômeno mundial, Percy Jackson pode ser a mais nova saga literária e cine-
matográfi ca milionária a povoar a mente de crianças, jovens, e também de muitos adultos.

De qualquer forma, ainda é uma batalha desigual. Harry Potter quando chegou ao Brasil já era 
um fenômeno literário mundial e foi devorado desde A Pedra Filosofal. Percy Jackson ganhou 
esta atenção de terras tupiniquins um pouco depois disso, no segundo livro, O mar de monstros. 

Além disso, Potter ganhou primeiro o público-alvo e soube o cativar. ‘Roubar’ esse público não 
é – e não será – uma tarefa fácil. Riordan surge quase no fi nal de uma onda de resgate fantástico 
que começou no cinema ainda antes, mas, sobretudo, com Potter e Senhor dos Anéis em 2001. E 
esse fi nal de onda trouxe ainda produções com as quais terá um embate indireto – por não ter a 
mesma plateia, mas ocupar o mesmo espaço midiático –, como a saga Crepúsculo, de Stephenie 
Meyer, que, apesar da baixíssima qualidade, apostou e acertou em cheio o público adolescente.

Riordan admite que a propaganda é boa quando Jackson é associado a Potter, mas não 
se atreve a nada além disso. “O sucesso de J. K. Rowling é a exceção, não a regra. Mas a 
fantasia é sempre popular com as crianças e adultos, também. Temos um desejo de 
acreditar em heróis, e que pessoas comuns podem ter poderes especiais e fazer coisas 
extraordinárias”, disse ele ao jornal SunSenti nel.

O próprio Columbus também já não se incomoda mais com as comparações. “Eu sei, eu sei, 
essa é uma situação inevitável”, disse ao Los Angeles Times. “Seríamos tolos se não esperásse-
mos o mesmo tipo de público de Harry Potter”.

Especialistas
Laura Hellem, de 13 anos, já leu tanto os primeiros livros da saga Potter quanto os da de Jackson, 

e diz que não haverá substituição. Ela garante. “Eu gostei de maneiras diferentes dos primeiros 
livros dessas séries. Cada um me chamou atenção de um jeito, as histórias são bem diferentes”.

Na opinião dela, e na minha também, a grande diferença entre um e outro é o ritmo. “Os livros do 
Potter são mais engraçados e demorei bem menos para ler. Já o segundo livro do Percy eu demorei 
um monte, no meio do livro já havia perdido um pouco o interesse. Eu já sabia que ele era um meio-
sangue, que tinha o acampamento, os deuses, foi só mais uma aventura. Mais depois voltei a gostar 
e dali até o fi nal foi muito bom também. Da saga do Percy, o primeiro é melhor que o segundo”.

Se Riordan não tem a desenvoltura narrativa de J. K. Rowling, nem o mesmo humor e o mérito dos 
personagens originais, ganha na ação. “Ah, sim, no Harry Potter tem umas histórias mais 

pensadas, você tem de pensar para conseguir desvendar o mistério. 
E no Percy Jackson tem menos disso e mais aventura, mais ação”.

Taís Medeiros, de 17, concorda com Laura. “Ter mais ação não 
é melhor e nem pior. É diferente. As duas histórias são legais. Eu 

também acho que um vai não 
substituir o outro. Apesar de 
sempre ter aqueles fãs lou-
cos, né. Eles que discutam. 
Eu fi co com os dois”.
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